
 

 

 

 

ROMSDALSBANKEN OG GARANTI EIENDOMSMEGLING MOLDE AS – 
PRESSEMELDING 

SAMARBEIDSAVTALE EIENDOMSMEGLING/BANK 

 
Garanti Eiendomsmegling Molde AS (Megler) og Romsdal Sparebank (Banken) har inngått en 
samarbeidsavtale i det banken har kompetanse og ressurser innenfor finansiering og tilknyttede 
tjenester, mens megler har kompetanse og ressurser innenfor eiendomsmegling og markedsføring 
av boliger og fast eiendom. 
 
Banken og Megler er på dette grunnlaget enige om å utnytte sin samlede kompetanse innenfor 
sine respektive virksomhetsområder til en felles satsning og markedsføringstiltak, herunder 
henvisning av megleroppdrag og banktjenester og finansiering av bolig og eiendom og 
meglertjenester. 

AVTALENS FORMÅL 

Avtalen skal legge til rette for at partene gjennom samarbeid med hverandre om henvisning av 
potensielle kunder kan styrke sin markedsposisjon innenfor sine respektive virksomheter. 
 
Avtalen skal videre sikre at samarbeidet mellom Partene skjer i en form som er omforent og i 
samsvar med juridiske, forretningsmessige og etiske krav til Partenes virksomhet. 

LOKALISERING 
 
Banken har i dag kontorer i Elnesvågen, Eidsvåg og Molde. Megler har kontorer i Molde og på 
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Sunndalsøra. Det kan være aktuelt at Megler disponerer kontor ved et eller flere av Bankens 
kontorer. 
 
KORT OM ROMSDAL SPAREBANK 

Romsdal Sparebank, med profileringsnavnet Romsdalsbanken, er et resultat av fusjonen mellom 
Bud, Fræna og Hustad Sparebank og Nesset Sparebank ved inngangen til 2018. Bankens historie 
streker seg imidlertid helt tilbake til 1878 da Nesset Sparebank ble stiftet. Banken har med det 
lange tradisjoner med lokalt forankret, selvstendig bankdrift. Banken har hovedkontor i 
Elnesvågen, og avdelingskontorer i Eidsvåg og Molde. Banken er den eneste banken som har sitt 
hovedkontor i Romsdal. 
 
Banken har merket en betydelig økt interesse, og vi har de fire årene som er gått etter fusjonen, 
hatt god vekst både av næringslivs- og privatkunder. Det er særlig bankens betjeningskonsept som 
ifølge kundene, er en viktig årsak til utviklingen. Lokal tilstedeværelse, med god tilgjengelighet til 
bankens rådgivere, og korte beslutningsveier vektlegges av kundene.  
 
Romsdal Sparebank er medlem av Eika-alliansen.  
 
KORT OM GARANTI EIENDOMSMEGLING MOLDE AS 
 
Garanti Eiendomsmegling er en godt etablert eiendomsmegler i Molde og på Sunndalsøra, med 
hhv 21 og 16 år i drift. Kontorene er samlokalisert med Møre og Romsdal Boligbyggelag i Molde og 
Sunndal Boligbyggelag på Sunndalsøra.  
 
Selskapet selger alle typer eiendommer og tilbyr meglertjenester av høy kvalitet innenfor all 
eiendomsformidling. Meglerne er lokalkjente og har bred erfaring fra boligmarkedet i Romsdal. 
Fokus er å gjøre bolighandelen til en positiv opplevelse; og tilgjengelighet, profesjonalitet og 
effektivitet vektlegges høyt. 
 
GARANTI Eiendomsmegling er for øvrig en landsomfattende eiendomsmeglerkjede med 17 
kontorer. 
 
SPØRSMÅL 
 
Spørsmål kan rettes til  

• administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard, epost oks@romsdalsbanken.no eller 
telefon 99 49 42 00 

• daglig leder Terese Nerland, e-post terese.nerland@garanti.no eller telefon  
91 54 44 47.   

 

Odd Kjetil Sørgaard                           Terese Nerland 
Administrerende banksjef                  Daglig leder 
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